
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET ZAVODA 

Dol pri Ljubljani, 19. 1. 2020 

 

Zapisnik 15. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,  

Dol pri Ljubljani 
 

Čas in kraj seje: od 16. 1. 2020 do 19. 1. 2020 po elektronski pošti. 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Tadeja Pirc, Jože Erzar, Nina Kocjan, Robert 

Slabanja; 

Predstavniki staršev: Monika Hozjan Bubnjič, Iztok Kadunc,; 

Predstavnica ustanoviteljice: Slađana Brodnik, Erika Frantar, Marija Nolimal. 

Na seji ni sodeloval predstavnik staršev: Tomaž Grad 

 

Dnevni red: 

1. Predlog kandidatov za Komisijo za sprejem v vrtec 

 

Člani so bili seznanjeni z informacijo, da je članom komisije za sprejem otrok v vrtec potekel 

mandat. Glasovali so o predlaganem sklepu za imenovanje komisije za obdobje 2020- 2024. 

 

Zakonska podlaga za pripravo predloga: 

-Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih/4.odstavek je potrebno imenovati komisijo: "Če je v 

vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. 

V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije 

za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Kriterije se 

določijo s točkami." 

- 15. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (občina Dol pri Ljubljani): "Komisijo sestavljajo 

3 člani: predstavnik delavcev vrtca, predstavnik staršev in predstavnik občine ustanoviteljice. 

Člani komisije so imenovani za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je povezan z 

vključenostjo otroka v vrtec. Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda."  

Predlagani kandidati za komisijo za sprejem v vrtec (2020 - 2024):  
1. Melita Petrič - predstavnica zaposlenih 

2. Mateja Oberstar - predstavnica staršev 

3. Ana Biser - predstavnica občine.  

SKLEP: Svet zavoda na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih predlaga naslednje kandidate 

za sestavo Komisije za sprejem otrok v vrtec za štiriletni mandat od leta 2020 do leta 

2024: 

1. Melita Petrič - predstavnica zaposlenih 

2. Mateja Oberstar - predstavnica staršev 

3. Ana Biser - predstavnica občine.  

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednica Sveta zavoda: 

Slađana Brodnik 


